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  تقرير لألمين العام لألمم املتحدة، كويف أنان،
  ]مقتطفات[ *.عن قوة األمم املتحدة املوقتة يف لبنان 

  
  

  املقدمة: أوالً 
، الذي مدد 1998يوليو /تموز 30املؤرخ ) 1998( 1188هذا التقرير مقدم عمالً بقرار جملس األمن ـ 1    

كانون  31خرى، حتى لفترة ستة أشهر أُ) اليونيفيل(بنان اجمللس بموجبه والية قوة األمم املتحدة املوقتة يف ل
 .1998يوليو /تموز 16 وهو يغطي التطورات التي حدثت منذ التقرير السابق، املؤرخ. 1999يناير /الثاين

  
  احلالة يف منطقة العمليات: ثانياً 
سرائيلية وأعوانها من خالل األشهر الستة املاضية، استمرت األعمال القتالية بين قوات الدفاع اإلـ 2      

اللبنانيين احملليين، وهم قوات األمر الواقع، من ناحية، والعناصر املسلحة التي أعلنت مقاومتها لالحتالل 
عملية قامت بها عناصر مسلحة ضد قوات الدفاع  386وسجلت قوة اليونيفيل . خرىاإلسرائيلي، من ناحية أُ

يف  64أغسطس، و/يف آب 80يوليو، و/ النصف الثاين من تموزمنها يف 34(اإلسرائيلية وقوات األمر الواقع 
 21ديسمبر و/يف كانون األول 47نوفمبر، و/يف تشرين الثاين 71أكتوبر، و/يف تشرين األول 69سبتمبر، و/أيلول

وأبلغ أيضاً عن . وهذا هو أكبر عدد سجل من العمليات منذ وقت طويل). يناير/يف النصف األول من كانون الثاين
وقامت بالغالبية العظمى من تلك العمليات حركة املقاومة اإلسالمية، . عملية شمال نهر الليطاين 280وث نحو حد

 30الشيعية مسؤوليتها عن نحو " أمل"وأعلنت حركة . الشيعية املسلمة" حزب الله"وهي اجلناح العسكري ملنظمة 
مت العناصر املسلحة يف عملياتها األسلحة واستخد. خرىونسبت بضع عمليات إىل جماعات لبنانية أُ. عملية

الصغيرة ومدافع الهاون والقنابل الصاروخية والقذائف املضادة للدبابات والبنادق العديمة االرتداد والصواريخ 
من قذائف الهاون والصواريخ والقذائف املضادة للدبابات  3000وأطلقت هذه العناصر نحو . واألجهزة املتفجرة

 .قذيفة يف فترة اإلبالغ السابقة 3500يف مقابل زهاء 
قوات األمر الواقع، يف ردها على الهجمات أو يف العمليات التي  /واستخدمت قوات الدفاع اإلسرائيليةـ 3    

بدأتها، املدفعية ومدافع الهاون والدبابات وطائرات الهليكوبتر احلربية والطائرات الثابتة اجلناحين واألجهزة 
ات الدفاع اإلسرائيلية ممارستها املتمثلة يف القيام بعمليات قصف مدفعي وقائي، ولكنها وواصلت قو. املتفجرة

طلقة من  18.000وسجلت قوة اليونيفيل قرابة . قللت من القيام بدوريات بعيدة املدى تتجاوز مواقعها األمامية
قوات األمر الواقع، وهو ما يمثل  /ةئيليأطلقتها قوات الدفاع اإلسرااملدفعية ومدافع الهاون والدبابات والقذائف، 

يف منطقة وقامت قوات الدفاع اإلسرائيلية بسبع غارات جوية . يف املئة عن فترة اإلبالغ السابقة 70زيادة قدرها 
تشرين  17(، وبرعشيت )نوفمبر/تشرين الثاين 12(وزبقين ) نوفمبر/تشرين الثاين 3(عمليات يونيفيل قرب شقرا 

 3(ن وتلة احلقبا )نوفمبر/ اينـتشرين الث 27(انية ـ، ورشك)نوفمبر/اينـتشرين الث 18(اطر ـ، وي)نوفمبر/الثاين
خرى ضد أهداف شمال نهر غارة جوية أُ 58كما شنت ). يناير/كانون الثاين 13(وزبقين ) ديسمبر/كانون األول

يمية اللبنانية يف اجلنوب بدوريات يف املياه اإلقل اإلسرائيليةوكما حدث من قبل، قامت البحرية . الليطاين
 .واستمرت يف فرض قيود على طبقة صيادي السمك احملليين

وواصلت قوة اليونيفيل جهودها حلصر النزاع وحماية السكان من القتال، وبذلت القوة عن طريق شبكة ـ 4      
صاالت املستمرة مع نقاط التفتيش ومراكز املراقبة التي أقامتها وبرنامج الدوريات النشط، وكذلك عن طريق االت

األطرف قصارى جهودها ملنع استعمال منطقة عملياتها يف األنشطة العدائية ولتهدئة احلاالت التي قد تفضي إىل 
كما قامت القوة، حسب االقتضاء، بنشر أفرادها لتوفير قدر من احلماية للقرى وللمزارعين العاملين . تصعيد التوتر

أصيب مدين بنيران : ى النحو اآلتيـات اليونيفيل علـي منطقة عمليـو أصيبوا فومع ذلك، قتل مدنيون أ. يف احلقول
وأصابت نيران أطلقتها عناصر . أغسطس يف جمدل زون/آب 9ي ـر الواقع فـقوات األم /اع اإلسرائيليةـقوات الدف
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كانون  4أكتوبر وجرحت مدنياً آخر قرب الطيري يوم /تشرين األول 11قرب الريحان يوم  مسلحة مدنيين
قوات األمر  /الطيري بنيران قوات الدفاع اإلسرائيليةديسمبر جرح مدين يف /كانون األول 7ويف . ديسمبر/األول

. قوات األمر الواقع /اإلسرائيليةديسمبر، قتل مدين قرب شقرا بنيران قوات الدفاع /كانون األول 17الواقع، ويف 
 .ثالثة آخرون قرب مركبا بصواريخ أطلقتها عناصر مسلحة ، قتل مدين وجرح1999يناير /كانون الثاين 8ويف 
يوليو، قتل /تموز 31ففي . وأبلغ أيضاً عن وقوع عدد من احلوادث اخلطيرة من خارج منطقة العملياتـ 5      

أغسطس، قتل مدين بنيران قوات /آب 5ويف  .مدين نتيجة انفجار قنبلة زرعتها عناصر مسلحة على جانب الطريق
األمر الواقع، قصفت قوات الدفاع  عضو من قوات أغسطس يف أعقاب وفاة/آب 25ويف  الدفاع اإلسرائيلية،

ويف املساء نفسه، أطلقت . مما أسفر عن جرح ستة مدنيين ،)البقاع الغربي(قوات األمر الواقع مشغرة  /اإلسرائيلية
على األقل إىل داخل شمال إسرائيل، مما تسبب بوقوع إصابات بين املدنيين  صاروخاً 40املقاومة اإلسالمية 
نوفمبر، قتل مدين وجرح آخر قرب عربصاليم بنيران قوات الدفاع /تشرين الثاين 13اإلسرائيليين، ويف 

ة جوية ديسمبر، عندما قتلت امرأة وأطفالها الستة يف غار/كانون األول 22ووقعت أخطر حادثة يوم . اإلسرائيلية
صاروخاً إىل داخل  40ويف صباح اليوم التايل أطلقت املقاومة اإلسالمية أكثر من . إسرائيلية على وادي البقاع

يناير أصيب سبعة من /كانون الثاين 3ويف . اإلسرائيليينجنمت عنها إصابات طفيفة بين املدنيين شمال إسرائيل 
 .عاملدنيين يف غارة جوية إسرائيلية على وادي البقا

وبدائرة أمنية، وواصلت إسرائيل االحتفاظ ضمن حدود املنطقة الواقعة حتت سيطرتها، بإدارة مدنية ـ 6      
 )شبكة الطرق، والكهرباء، واإلمداد باملياه، واملباين العامة(واستمر حتسين الهياكل األساسية يف هذه املنطقة 

تلك املنطقة معتمدة اقتصادياً على إسرائيل ذلك، فقد ظلت ومع . وذلك باالستعانة بأموال قدمتها احلكومة اللبنانية
أكتوبر قام مقاولون /ويف أواخر تشرين األول. من السكان 2500التي يذهب إىل العمل فيها يومياً أكثر من 

 وتوقف هذا النشاط بعد. الطبقة الترابية العلوية من منطقة املرج وأخذوها إىل إسرائيل مدنيون إسرائيليون بإزالة
 .اإلسرائيليةأن أثارت اليونيفيل املسألة مع قوات الدفاع 

قوات األمر الواقع القيام بعمليات تفتيش يف قرى عدة يف املنطقة  /وواصلت قوات الدفاع اإلسرائيليةـ 7      
وتعرض عدد من املدنيين لالعتقال . الواقعة حتت سيطرة إسرائيل، وقامت من حين إىل آخر بتقييد حتركات السكان

 2ويف  .يف حين طرد آخرون من قراهم وأمروا بمغادرة املنطقة الواقعة حتت سيطرة إسرائيل. والسجن يف اخليام
ولكن . سبتمبر اعتقل موظف مدين حملي يعمل يف قوة األمم املتحدة املوقتة يف لبنان وأرسل إىل اخليام/أيلول

 .أكتوبر/أطلق يف أول تشرين األول
. ادف أحياناً أثناء اضطالعها بمهماتها ردود أفعال عدائية من كل من اجلانبينوكانت اليونيفيل تصـ 8      
 يرلندية، هددت عناصر مسلحة أفراد األمم املتحدة لدى حتريهم خمبأًيوليو يف قطاع الكتيبة اإل/تموز 31ففي 

ويف . اجليش اللبناينواحتجت اليونيفيل على احلادث عن طريق . ممكناً لألسلحة وأطلقوا النيران على مقربة منهم
أغسطس عقب مشاحنة عند نقطة تفتيش تابعة لألمم املتحدة، علمت اليونيفيل بصدور أمر من أفراد األمن /آب 12

يف حاصبيا بإطالق النيران على مركبات األمم  عقوات األمر الواق /احملليين التابعين لقوات الدفاع اإلسرائيلية
وتم . اقلة أفراد مدرعة تابعة لليونيفيل لنيران األسلحة الصغيرة قرب حاصبياويف اليوم التايل تعرضت ن .املتحدة

 .حل املسألة عن طريق التفاوض
على التزام من قوات الدفاع اإلسرائيلية أنها ستحترم  1996يوليو /وقد حصلت اليونيفيل يف تموزـ 9      

. ة أنها لن تقوم بعمليات قرب مواقع القوةوتلقت تأكيدات من املقاومة اإلسالمي. منطقة آمنة حول مواقع القوة
حوادث قيام عناصر  أصبحت فقد. ورغم التزام اجلانبين عموماً بضبط النفس يف هذا الصدد، مل يكن ذلك مطرداً

وازداد عدد حوادث إطالق النيران على مواقع األمم املتحدة . مسلحة بعمليات قرب مواقع األمم املتحدة أكثر تواتراً
مسلحة  من جانب عناصر 25قوات األمر الواقع، و /من جانب قوات الدفاع اإلسرائيلية 70(حادثة  98ىل أو قربها إ

 19ويف . حادثة خالل فترة اإلبالغ السابقة 72بعد أن كان عددها ) جمهولة الهوية من جانب عناصر 3و
مركبات األمم املتحدة،  إحدى من دانات املدفعية أطلقتها قوات الدفاع اإلسرائيلية قربأغسطس سقطت أربع /آب

سبتمبر تعرضت دورية راجلة تابعة للكتيبة النرويجية لنيران دبابة /أيلول 16بولونياً ويف فأصابت جندياً 
 .واحتجت اليونيفيل على هذه احلوادث لدى السلطات املعنية قرب قرية بالط وجرح جندي نرويجي، إسرائيلية
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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